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Trondheimsresolusjonen 2023. 1 

Trondheimskonferansen 2023 vil motarbeide all politisk høyrevridning i verden og de stadig økende ulikhetene 2 

mellom folk, klasser og land. For å få til dette i Norge er BAMA-linja viktig med sine strategiske punkter:  3 

B for å bekjempe nyliberalismen og høyrepolitikk nasjonalt og internasjonalt ved å lansere alternativer og en 4 

politikk fundamentert på fagbevegelsens verdigrunnlag. A for å avvise arbeidskraftkjøperforeninger og 5 

arbeidskraftkjøperes angrep på og undergraving av landsomfattende tariffavtaler. M for å motvirke høyredreining 6 

i fag- og arbeiderbevegelsen. A for å aktivisere fagbevegelsen. Kapitalistenes offensive og aggressive framferd 7 

raserer livsgrunnlaget vårt og sender altfor mange mennesker ut i elendighet. LO må bruke sin sjølstendige kraft 8 

på venstresida og alltid være partipolitisk uavhengig, men aldri politisk nøytral. Vi er for en demokratisk 9 

sosialisme der arbeiderklassen, folkeflertallet, har kontroll over produksjon og verdiskaping. Vi kjemper for et 10 

samfunn bygget på sosialistiske og feministiske prinsipper som ivaretar klima, miljø og folket.  11 

 12 

I. Fagbevegelsen i krisetid. Hvordan bør LOs lokalorganisasjoner og fagforeningene jobbe for å 13 

utvikle fagbevegelse fokusert på strategi, krav, organisering, aktivisering og alliansebygging. 14 

Fagbevegelsen og faglige rettigheter er fundamentet for et velfungerende arbeidsliv og en solidarisk utvikling av 15 

samfunn- og arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen i form av å 16 

sikre kjøpekraft, solidarisk lønnspolitikk, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Tillitsvalgte har en viktig rolle for å 17 

fremme et organisert, anstendig og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks interesser og demokrati styrkes.  18 

Endring i konsumprisindeksen (KPI) fra desember 2021 til desember 2022 er på 5,9 prosent. Det er langt over det 19 

som ble lagt til grunn i frontfagoppgjøret 2022, med forventa prisstigning på 3,3 prosent. Økt reallønn etter 20 

resultatet i frontfagsoppgjøret med en ramme på 3,7 prosent lønnsøkning, har derfor blitt en kraftig 21 

reallønnsnedgang. Norges Bank har også siden mars 2022 vedtatt seks rentehevinger av styringsrenta fra 0,5 til 22 

2,75 prosent gjeldende fra 16. desember 2022. Dette rammer arbeidsfolk. Vi støtter derfor opp om streiker i en 23 

dyrtid der prisene på matvarer, drivstoff og strøm skyter i været. Det må også tas et sterkere oppgjør med 24 

arbeidskjøpernes spekulasjoner i bruk av tvungen voldgift, som ble gjennomført i flere oppgjør i 2022.  25 

I et arbeidsliv i stadig endring, hvor presset på ansatte, tillitsvalgte og den norske arbeidslivsmodellen bare blir 26 

større, må vi øke bevisstheten rundt disse utfordringene. Vi må øke bevisstheten om hva som er viktige trekk ved 27 

den nyliberale kapitalismen, og hvordan dette påvirker politikken, arbeidskjøperne, fagforeningene og tillitsvalg-28 

tes situasjon. Her kan nevnes privatisering, konkurranseutsetting, skattelette til de med mest, lavlønnskonkurr-29 

anse og sosial dumping, svekket pensjonsreform og endring av offentlige institusjoner hvor forvaltning blir til 30 

markedstvang, og der stadig nye EU-direktiv fratar folkevalgte makt bit for bit. Kort sagt en utvikling der en regul-31 

ert kapitalisme (sosialdemokrati) erstattes av «fri flyt» (høyrepolitikk) med økte forskjeller, mer fattigdom og økt 32 

usikkerhet. 33 

Arbeidsforskningsinstituttet viste i 2014 at færre er villige til å påta seg tillitsverv, fordi deler av fagbevegelsen 34 

har gått for langt i retning en «servicemodell». Vi må fjerne oss fra et syn på medlemmene om at de trenger 35 

«medlemspleie», slik LO-kongressen vedtok i 2022. Tvert imot må vi stå opp mot høyreorienterte kapitalkrefter 36 

ved å jobbe med organisasjonsbygging for å skape aktive medlemmer og lokale organisasjonsledd. Ressursene må 37 

brukes på å styrke klubbene, slik at det også blir lettere å si ja til tillitsverv. Å øke interessen for skolering i 38 

fagbevegelsens ideologi og historie er nødvendig for å bevisstgjøre, politisere og aktivisere medlemmene. 39 

For å bygge en handlekraftig kamporganisasjon må makt bygges nedenfra. Det kan ikke vedtas administrativt fra 40 

toppen. Hovedargumentet må være å stå sammen med andre for samtidig å ta vare på oss sjøl i spørsmål om 41 

lønns- og arbeidsvilkår. Fagbevegelsen må framstå mer som fagbevegelse, ved en mer bevisst organisering og 42 

aktivisering både i tariffoppgjør og i den politiske kampen. 43 

Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer fagforeningene. 44 

1. til å vise solidaritet med bevegelser verden over som kjemper for arbeidsrettigheter, folkestyre, kvinners 45 

og skeives rettigheter og bærekraftig forvaltning av naturen. 46 

2. til å følge opp tillitsvalgtåret 2019 ved å styrke arbeiderkollektiver og tillitsvalgte i klubbene med økt bruk 47 

av ressurser til opplæring, frikjøp og nettverksbygging på tvers av fagforeninger for å kunne dele 48 

erfaringer om å fremme organisasjonsbygging, aktive medlemmer og partssamarbeid. 49 

3. til å ha større evne til å inkludere flere med minoritetsbakgrunn i alle ledd i organisasjonene. 50 
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4. til å bekjempe ulik lønn både mellom langtidsutdanna og andre yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. 51 

Lønnspolitikken skal bygge på lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi på tvers av strukturelle 52 

kjønnsforskjeller. 53 

5.  til å oppfordre LOs lokalorganisasjoner og nettverket av LO-lokalorganisasjoner, LO-NLO, om å arrangere 54 

erfaringsseminarer for tillitsvalgte om fagforeningsfiendtlige metoder klubber/tillitsvalgte kan bli utsatt 55 

for, og hvilke mottiltak som i praksis har fungert. 56 

6. til å mobilisere for kraftfull gjennomføring av LO-kongressens vedtak om LO lokalorganisasjoners år i 57 

kongressperioden. 58 

7. til å møte framprovosert tvungen lønnsnemd med å videreføre streiken fram til endelig lov om tvungen 59 

lønnsnemd er behandlet av Stortinget og ta initiativ til politisk streik og sympatiaksjoner der det ikke er 60 

reell fare for liv og helse. 61 

8. til å støtte initiativet fra styret i LO i Trondheim og omegn om å igangsette en dyrtidsaksjon, og 62 

oppfordrer fagforeningene om å tilslutte seg denne. 63 

9. i samarbeid med LOs lokalorganisasjoner å mobilisere til markering foran Stortinget 9. mars og lands-64 

omfattende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for krav om politisk kontroll over krafta. 65 

10. til å prioritere krav om arbeidstidsnedsettelse med full lønnskompensasjon. 66 

 67 

II. For en offensiv nasjonal industripolitikk: Fornybar kraft, nasjonal industribygging, 68 

sysselsetting, klima og miljø. 69 

Trondheimskonferansen 2023 slutter opp om klimaavtalen inngått i Glasgow 2021 og FNs naturpanel. Globale 70 

klimagassutslipp må drastisk ned for å begrense temperaturstigningen til mellom 1,5 og 2 grader i 2050. Innsatsen 71 

må økes for å nå vårt nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp på 55 % innen 2030. Resepten på en vellykka nasjo-72 

nal industripolitikk må ivareta klima, biologisk mangfold og kulturlandskap. Fagbevegelsen må være pådriver for 73 

en erkjennelse om at klimamål kun nås ved omfattende omfordeling. Fra de som har mye til de som har lite.  74 

Industriaksjonen bidro til å få industripolitikk på dagsorden i stortingsvalgkampen. Folk forstår i større grad ind-75 

ustriens betydning for verdiskaping, sysselsetting, velferd og som viktig del for å løse klima utfordringene. Mye 76 

bra står i Hurdals-plattformen: 1) Størst mulig grad av vidareforedling av våre naturressursar i Norge; 2) Tilstrekk-77 

elig tilgang på kraft i hele landet. Fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for Norge, og gjøre det attrakt-78 

ivt å etablere ny kraftforedlende industri i Norge; 3) Satsing på havvind; 4) Satsing på blått hydrogen, ammoniakk, 79 

sol og eventuelle andre fornybare energiformer; 5) Satsing på karbonfangst (CCUS); 6) Batteriproduksjon; 7) 80 

Oppdrettsnæringa skal utvikles videre, bl.a. ved å satse på havbasert oppdrett; 8) Det organiserte arbeidslivet skal 81 

styrkes, og det skal utvikles flere tiltak mot useriøsitet og sosial dumping. Alt dette skal tilrettelegge for å øke 82 

eksporten ut over olje og gass med 50 % innen 2030. Og det skal føres en mye mer aktiv industripolitikk med en 83 

mye mer aktivt deltakende stat i nærings- og industripolitikken. Formuleringer er bra, men handling er bedre. 84 

Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer fagforeningene om å tilslutte seg Industriaksjonen og dens 85 

hovedsaker: 86 

1. Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping 87 

og sysselsetting i Norge. 88 

2. Satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.  89 

3. Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, 90 

næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.  91 

4. Fremme et høyproduktivt arbeidsliv med sterk medbestemmelse og uten løsarbeid via bemanningsbyråer.  92 

5. Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og 93 

kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.  94 

6. Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, bedre mattrygghet og økt grad 95 

av selvforsyning.  96 

Energi er en nøkkelfaktor for å lykkes med ambisjoner om nasjonal industriutvikling. Spørsmålet er hvem sine 97 

interesser som skal prioriteres: Kraftbransjens ønske om høyest mulig profitt ved fri eksport av kraft som råvare 98 

til høyest mulig pris. Eller fellesskapets interesser i å prioritere forutsigbar og rimelig kraft til industriutvikling, 99 

sysselsetting og verdiskaping. Og et kraftregime der vanlige strømkunder ikke blir offer for kraftspekulantenes 100 

opportunistiske jag etter maksimal profitt. Vi utfordrer regjeringa på hvordan en aktiv statlig industripolitikk kan 101 

sikre billig, forutsigbar fornybar kraft til industrien om EU skal ha siste ord i energispørsmål når vi underkastes 102 
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under Acer og EUs mål om et felles markedsbasert og EU regulert kraftregime i heile EU/EØS området. Nyheten 103 

om at EU ikkje vil godta et toprissystem på strøm synliggjør at regjeringa må ta ut ACER og EUs energiunion ut av 104 

EØS-avtalen. 105 

Trondheimskonferansen 2023 berømmer Industriaksjonen for initiativ til allianser og aksjoner i 2023 som krever 106 

politisk kontroll over og store kutt i strømprisene. Det forutsetter politisk kontroll over kraftbransjen. Vannkrafta 107 

er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv.  108 

Trondheimskonferansen krever overfor Storting og regjering:  109 

1. Strømeksporten skal stanses når fyllingsgraden faller under det normale for årstiden. I EU bygger 110 

medlemslandene opp gasslagrene sine, og da må Norge kunne bygge opp fyllingsgraden i vannmagasin;  111 

2. Innfør pristak (30-50 øre per kwh) for strøm til sluttbrukere i Norge. Maksprisen bør reflektere 112 

produksjonskostnad, andre kostnader og rimelig fortjeneste for kraftprodusenten;  113 

3. Dagens system med likestilling av alle formål når det gjelder tilgang til kraft og nett må endres slik at 114 

virksomhet som gir samfunnsnytte og verdiskaping prioriteres. Kraft fra land skal ikke brukes til 115 

elektrifisering av sokkelen og kryptovaluta. 116 

4. Motiver til energisparing ved et topris-system med høy kostnad for unødig overforbruk, skjerpede enøk-117 

krav og støtte til tiltak som sparer strøm. Oppgradering av vannkraftanleggene igangsettes umiddelbart. 118 

5. Nye forhandlinger om kablene til Tyskland og Storbritannia. Kablene har det siste året knytta oss til høyere 119 

prisnivåer og er hovedårsaken til de høye strømprisene i Sør-Norge.  120 

6. Ut av Acer og EUs energiunion–fortsatt kraftsamarbeid med våre naboland. Arbeiderpartiet og 121 

Senterpartiet må stå ved formuleringen i regjeringserklæringen: «Sørge for at beslutninger om utbygging 122 

av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen forblir norske, nasjonale beslutninger». 123 

 124 

III. Fagbevegelsen og politisk makt – en ny kurs for framtida.  125 

Stortingsvalget 2021 viste at partier vinner valg og et mandat for rød-grønne partier når man appellerer til 126 

arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere 127 

rød-grønne partier. Da vil tillitsvalgte og medlemmer aktiviseres, allianser utvikles, og nyliberalismen bekjempes. 128 

Vi må hindre høyreflertall og vinne de rødgrønne.  129 

Ifølge Fafo er deltidsandelen høyest blant butikkansatte, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, servitører og ansatte i 130 

kantiner. Andelen som arbeider heltid er rundt 30 % i yrker som omsorgs- og butikkarbeider. Regjeringen vil at 131 

arbeidskjøper må dokumentere at det er behov for å ansette en person på deltid. Fagforbundet gjennomførte sist 132 

år en stor undersøkelse blant sine medlemmer. Hver femte medlem ønsker seg større stillingsbrøk. 133 

NAV fremla i oktober 2021 tall som viser at 692.000 mennesker, 21 %, ved utgangen av 2020 var i «utenforskap 134 

fra arbeidslivet», definert som de mellom 20-66 år som ikke er i jobb, utdannelse, får alderspensjon eller 135 

avtalefestet pensjon. Av disse får 255.000 ingen trygdeytelser fra NAV. Unge under 35 år har den høyeste andelen 136 

«utenforskap uten trygd».   137 

Velferdsstaten må styrkes og bygges, gjennom økt finansiering av kommune/fylkeskommune, sykehusene og 138 

NAV. Med stor sosial usikkerhet og dyrtid er velferdsstaten viktigere enn noensinne som et sikkerhetsnett for 139 

innbyggerne. En universell velferdsstat er med på å utjevne forskjeller og er avgjørende for at folk kan stå i arbeid. 140 

«Arbeidslinja» må skrotes og erstattes med rett til arbeid og satsing på tiltak som kan inkludere dem som har 141 

vansker med å skaffe arbeid. Ytelsene må økes til minimum SIFOs referansebudsjett i alle kommuner, ingen blir 142 

friske av å ha dårlig økonomi. NAV-kontorene må ha åpningstider og være tilgjengelig på telefon som sikrer at folk 143 

får brukt velferdstjenestene. Man må ha rett til å snakke med et menneske når man har behov for det. 144 

Den såkalte tillitsreformen må bli en reform som både øker ansattes medbestemmelse og innflytelse og at 145 

ansatte får brukt sin kompetanse og får handlingsrom til å gi den hjelp som er nødvendig. 146 

Bemanningsbransjen lar seg ikke tilpasse den norske arbeidslivsmodellen. Sterke arbeiderkollektiv eksisterer på 147 

grunnlag av fysisk nærhet, likhet og felles problemsituasjon/felles problemforståelse blant arbeiderne. Mangel på 148 

fast ansettelse undergraver fagbevegelsens makt. Tross likebehandling, seriøsitetsmodeller v/offentlige oppdrag, 149 

innstramming i arbeidsmiljøloven og utvida tilsynsmyndighet, så fortsetter omgåelsene og omfanget av løsarbeid. 150 

Etter åtte år med en regjering som anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, har Norge nå fått en regjering som 151 

er opptatt av et godt og organisert arbeidsliv. Et omfattende arbeid har blitt gjort på kort tid. Nye og strenge 152 

reguleringer av bemanningsselskapene, kollektiv søksmålsrett slik at fagbevegelsen kan gå til sak ved lovbrudd om 153 

innleie og midlertidige ansettelser, og styrkede rettigheter til faste og hele stillinger, er noe av det som allerede er 154 
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igangsatt. Høyres og FrPs generelle adgang til midlertidige ansettelser er reversert, og fagforeningsfradraget er 155 

doblet innen utgangen av 2022. Dette er et klart brudd med mange års usosial høyrepolitikk, og vil være en viktig 156 

del av kampen mot utviklingen av et mer klassedelt Forskjells-Norge.  157 

Hurdalsplattformen til AP/SP regjeringa legger opp til å innfri mange av kravene fagbevegelsen stilte før valget. 158 

Men politikkens kvalitet får vi først se når målene brytes ned til praktisk politikk og konkretiseres ved aktive tiltak.  159 

Trondheimskonferansen 2023 fremhever 24 krav for en rødgrønn politikk: 160 

1. Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling. 161 

2. Regjeringa må innføre forbud mot innleie av arbeidskraft fra private virksomheter som ikke er 162 

produksjonsbedrifter, også i andre pressområder og bransjer i tillegg til byggeplasser i Oslofjord-fylkene. 163 

3. Prinsippene i ervervsloven gjeninnføres.  164 

4. Deler av Statens Pensjonsfond utland med markedsverdi 12.01.23 på 13.097 milliarder kroner, må 165 

gjennom fondsavsetninger, brukes til å investere i høyteknologisk nasjonal industriutvikling og 166 

infrastruktur, som gir globale klimaløsninger. 167 

5. Et statlig investeringsselskap til industriell satsing basert på utnyttelse og foredling av grønne, norske 168 

råvarer og fornybart karbon slik Hurdalsplattformen åpner for. Selskapet må ha en formålsparagraf som 169 

setter klare politiske samfunnsmål for sitt virke og investeringsstrategi. 170 

6. Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må reverseres, for å 171 

sikre råderetten over krafta og distribusjonen av den for å nå ambisjoner om nasjonal industriutvikling. 172 

7. En vellykket global klimapolitikk vil føre til lavere olje- og gassforbruk. Petroleumsnæringens andel av 173 

sysselsetting og økonomi vil reduseres, med behov for en aktiv stat for å omstille eksisterende og utvikle 174 

nye næringer. 175 

8. Klimaomstilling må være rettferdig. Oppslutning om endringer forutsetter bedriftsdemokrati med reelt 176 

partssamarbeid og medvirkning. Velferdsstatens sikkerhetsnett må gi trygge rammer for dette. 177 

9. Etter oppfordring fra mange hold, også to ganger fra Trondheimskonferansen, lovet regjeringen i 178 

statsbudsjett avtalen i desember 2022 at KAF skulle utredes. Et kort kapittel i statsbudsjettet for 2023 179 

var det regjeringen leverte. Det var ikke en utredning, men et rent partsinnlegg fra embetsverket som 180 

ikke bare var mot KAF, men klart viste at de ikke forsto KAF. Trondheimskonferansen slutter seg til 181 

kravet om en ny utredning hvor eksperter utenfor finansdepartementet som har kompetanse på KAF 182 

deltar. 183 

10. Alle punktene i Hurdalsplattformens tiltak for heltid må snarest gjennomføres. Et heltidsløft i tett 184 

samarbeid med kommuner, helseforetak og partene i arbeidslivet iverksettes, blant annet ved å stimulere 185 

til lokalt partssamarbeid om heltidskultur, spre kunnskap om lokale løsninger som har vært vellykkede. 186 

Midler må settes av på statsbudsjettet for å gjennomføre lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid. 187 

11. Drift av offentlige tjenester i egenregi med trygg og forsvarlig bemanning. 188 

12. Fjern velferdsprofitører, konkurranseutsetting, anbud og privatisering.  189 

13. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltning.  190 

14. Skrote «arbeidslinja» og erstatte den med rett til arbeid.  191 

15. Styrke og endre NAV slik at de som har behov får nødvendig hjelp. 192 

16. Kollektivtrafikk er en viktig del av norsk velferd og må styrkes og utvikles. Unntaksbestemmelsen i 193 

kollektivtrafikkforordningen skal benyttes for å ta tilbake kollektivtrafikken i offentlig egenregi. 194 

Anbudsregimet må avvikles for å sikre folkestyre og arbeiderdemokrati. 195 

17. Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur. 196 

18. Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert. 197 

19. Staten og arbeidskjøper bidrar til å styrke pensjonsnivået og AFP ordningen økonomisk. For å oppnå målet 198 

om rettferdige pensjoner til alle må Folketrygden styrkes, og levealdersjusteringa må reverseres. 199 

20. Bruk reservasjonsretten mot EØS direktiv som truer arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter. 200 

21.  Gjennomfør en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse 201 

skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU. 202 

22. Regjeringen skal legge til rette for å få utdanna flere helsearbeidere, og ikke basere fremtidig drift av 203 

helsevesenet på import av arbeidskraft. Helsearbeidermangelen er global. Å tappe andre land for sårt 204 

trengte helsearbeidere er usolidarisk. 205 
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23. At studiefinansieringen må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden og økes til 2 G slik at man kan være 206 

fulltidsstudent. 207 

24. Butikkansatte må bli omfattet av arbeidsmiljølovens forbud mot natt- og søndagsarbeid. For å bevare 208 

søndagen som felles fridag må unntakene strammes inn og lovgivingen faktisk håndheves. 209 

 210 

IV. Kampen for og respekten for tariffavtaler.  211 

Mange tillitsvalgte har stått i en utsatt situasjon for å forsvare arbeidskamerater mot vilkårlig behandling, forsøk 212 

på å hindre fagorganisering ved nye selskapsstrukturer, innleie og oppsplitting av bedrifter. Fagbevegelsen må 213 

som motvekt utvikle sosialt orienterte aktive klubber, basert på velfungerende arbeiderkollektiver.  214 

Det er viktig å overføre kunnskap på tvers av organisasjonsledd om tillitsvalgtes erfaringer knytta til prosessen 215 

og hendelser fra ansatte organiseres til tariffavtale er underskrevet. Det samme gjelder kunnskap om tillitsvalgtes 216 

erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes. 217 

Det er fagbevegelsen og de fagorganiserte sjøl som avgjør bruk av faglige kampmidler. Kamp for tariffavtaler de 218 

senere år har vist at det avgjørende for å vinne var sympatistreikvarslene fra fagorganiserte i andre fagforbund.  219 

Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer fagforeningene 220 

1. til å mobilisere støtte i form av boikott, blokade og fanemarkeringer der virksomheter presser 221 

fagorganiserte for å frafalle krav om tariffavtale.   222 

2. til å planlegge sympatistreik(er) før en eventuell slik streik. Adgangen til sympatistreik må gjøres lettere å 223 

ved at fagbevegelsen selv bestemmer omfang og varighet, spesielt ved støtte til streik for tariffavtale. 224 

Klubber og fagforeninger må erklære vilje til sympatistreik der fagorganiserte slåss for tariffavtale. 225 

 226 

V. EØS og fagbevegelsen 227 

Det indre markedet i EØS er en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme, via traktater, direktiver, forordninger og 228 

pålegg, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke et klassekompromiss. EØS er 229 

udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. EØS bidrar til å styrke 230 

høyresida og arbeidskjøpernes makt. Erstattes EØS-avtalen med en likeverdig handelsavtale, kan vi kvitte oss med 231 

EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer. Vi kan da kreve at våre bestemmelser for reise-, kost og 232 

losji skal gjelde alle arbeidstakere i Norge, kreve at virksomheter med tariffavtaler skal prioriteres ved offentlig 233 

oppdrag, samt holde Norge utenfor Acer og reversere EUs jernbanepakke fire. 234 

Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS. 235 

 236 

VI Pensjonsreformen.  237 

Pensjonsreformen ble innført i 2011, det nye regimet innebar blant annet en radikal omlegging av folketrygden. 238 

Denne omleggingen rammer arbeidere i tunge yrker, som ofte ikke klarer å stå til pensjonsalder, særlig hardt. 239 

Samtidig erstattes minstepensjon gradvis av garantipensjonen. Det betyr at laveste pensjonsytelse vil gå ned med 240 

over 20 000 kr i året. For hvert år som går blir pensjonene lavere og ikke til å leve med for dagens ungdom. 241 

I 2025 er det beregnet at det første årskullet blir full ut rammet av pensjonsreformen. Pensjonene blir lavere for 242 

hvert år, og i framtida vil en stor befolkningsandel få garantipensjon som er under EUs fattigdomsgrense. I juni 243 

2022 leverte det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget sin evaluering av pensjonsreformen. De foreslo å øke 244 

pensjonsalderen, delvis skjerme de uføre fra levealdersjusteringen, og heve minstepensjonen. 245 

Avtalefestet pensjon. I det samordna oppgjøret i privat sektor i 2018 ble partene enige om at dagens AFP-ordning 246 

skulle forbedres. Myndighetene og arbeidskjøperne fikk gjennomslag for at ordningen ikke skal koste mer og LO 247 

krevde at full AFP skal beholdes på samme nivå som i dag. I forslaget vil flere få AFP, men på et lavere nivå enn i 248 

dag. Det vil være umulig å oppnå full AFP på dagens nivå fordi man må ha mer enn 40 år i en tariffbundet bedrift 249 

før året man fyller 62. Det eneste kvalifikasjonskravet for å få beholde AFP-opptjeningen, er at man ikke blir ufør. 250 

Særaldersgrenser. I 2021 fjerna Solbergregjeringa plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Regjeringa 251 

fjerna i praksis tidligpensjonsordningen, et avtalebrudd etter avtale om ny offentlig tjenestepensjon i 2018. Det 252 

skal ikke være den enkelte arbeider som jobber i et samfunnskritisk yrke som må ta et individuelt økonomisk valg 253 

mellom en anstendig pensjon, sin egen og andres helse. Det er plikten til å fratre - ikke muligheten til å slutte, 254 

som beskytter samfunnets-, den enkelte og kollegaers sikkerhet og helse. 255 

Trondheimskonferansen 2023 krever at  256 

• Stortinget styrker ytelsene i folketrygden og fjerner levealdersjusteringen av pensjonene. 257 
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• Garantipensjonen økes til å bli lik minstepensjon og begge heves til minimum EUs fattigdomsgrense. 258 

• Uføre skjermes fra levealdersjusteringen. 259 

• Dagens pensjonsalder beholdes. 260 

• Foreslått ny AFP avvises dersom opptjeningstid ikke senkes til maks 20 år og uføre omfattes av ordningen 261 

• Gjeninnfører plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense som og sikrer en pensjon på nivå med 262 

yrkesaktive som står til pensjonsalder. 263 

264 
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• Forslag nr. H-1 265 

Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim 266 

 267 

Redaksjonskomiteens innstilling: 268 

……………………… 269 

Opprettholdelse av forslag 270 
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Vedtak: 272 

…………………… 273 

 274 

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2023 275 

INNKOMNE FORSLAG TIL REDAKSJONSKOMITEEN 276 

FORSLAG INNLEVERT INNEN FRISTEN KL. 10.00 (Andre forslag) og kl. 14.00 277 

(Trondheimsresolusjonen 2023) LØRDAG 28.01.23  278 

 279 

Forslag nr. Forslagsstiller Organisasjon Forslagstema Merknad 

 
FORSLAG TIL HOVEDUTTALELSEN (Forslag merket H) 

H-1 Styret LO i 
Trondheim og omegn 

Styret LO i Trondheim 
og omegn 

Trondheimsresolusjonen 2023 Sendt i e-post til 
deltakere 13.01.23 
og 26.01.23 

H-2 Roy Pedersen Bygningsarbeidernes 
Fagforening 

Trondheimsresolusjonen 2023 
– 4 forslag 

Sendt i e-post til 
LO i Trondheim og 
omegn 15.01.23 

H-3 Ina Rangønes Libak,  Rådgiver politikk og 
profesjon, 95747738 / 
ina.libak@fo.no 

Trondheimsresolusjonen 2023 
– 6 forslag 

Sendt i e-post til 
LO i Trondheim og 
omegn 16.01.23 

H-4 Anders Ekeland  Trondheimsresolusjonen 2023 
– 1 endringsforslag – utredn-
ing av KAF - KAF har vært 
"utredet". 

Sendt i e-post til 
LO i Trondheim og 
omegn 22.01.23 

H-5 John-Peder Denstad LO i Trondheim og 
omegn (nr. 90) 

Trondheimsresolusjonen 2023 
under I. Fagbevegelsen i 
krisetid. Nytt punkt 8, linje 61 

Innsendt 27.01.23 

H-6 Ida Østby, Deltager 
526 

NTL Ung Studentlaget 
Trøndelag 
 

Jeg foreslår å legge til et krav 
på lista over krav til rødgrønn 
politikk, formulert slik: "Stud-
entenes arbeidsvilkår må igjen 
løftes til et bærekraftig og 
forsvarlig nivå."  

Innsendt 27.01.23 

H-7 Thina Aarsund, 
deltagernr. 5 
 

Rødt Nordland Jeg foreslår et ekstra punkt til 
trondheimskonferansens19 
krav for en rødgrønn politikk: 
linje 183, 20. Regjeringen skal 
legge til rette for å få utdanna 
flere helsearbeidere, og ikke 
basere fremtidig drift av 
helsevesenet på import av 
arbeidskraft. Helsearbeider-
mangelen er global. Å tappe 
andre land for sårt trengte 
helsearbeidere er usolidarisk. 

Innsendt 27.01.23 

mailto:ina.libak@fo.no
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H-8 John-Peder Denstad LO i Trondheim og 

omegn (nr. 90) 
Trondheimsresolusjonen 2023 
under II. For en offensiv 
nasjonal industripolitikk. Nytt 
punkt 7, linje 116: Trond-
heimskonferansen oppfordrer 
fagforeningene i samarbeid 
med LOs lokalorganisasjoner 
til å mobilisere til landsom-
fattende aksjoner torsdag 16. 
mars i protest mot strømpris-
krisa og for krav om politisk 
kontroll over krafta. 

Innsendt 28.01.23 

H-9 Erik Hagen, Deltager 
Nr. 157 

Oslo og Akershus NNN Endring av tekst, linje 90 i 
hoveduttalelsen. Siste ledd i 
setningen endres etter 
«arbeidsplasser» til: bedre 
mattrygghet og økt grad av 
selvforsyning. 

Innsendt 28.01.23 

H-10 Mikael Christensen, 
Deltakernummer: 84 

IKT Bransjens 
Fagforening 

Begge forslagene ses i 
sammenheng: 
Erstatt punkt 204 - 205  
Erstatt punkt 208 

Innsendt 28.01.23 

H-11 Arne Larsen, nr. 275 NNN avd-7 Oslo og 
Akershus 

Ny linje mellom linje 210 og 
211: «Pensjonsreformen ble 
innført i 2011, det nye regim-
et innebar bla. En radikal om-
legging av folketrygden. 
Denne omleggingen rammer 
arbeidere i tunge yrker, som 
ofte ikke klarer å stå til 
pensjonsalder, særlig hardt» 

Innsendt 28.01.23 

H-12 Erik J Jørgensen, nr. 
243 

Fellesforbundet avd. 
765 
 

Linje 59, Pkt. 7 endres til: 
Til å møte tvungen lønnsnemd 
med å videreføre streiken 
fram til endelig lov om tvung-
en lønnsnemd er behandlet av 
Stortinget, og ta initiativ til 
politisk streik og sympati-
aksjoner. 

Innsendt 28.01.23 

H-13 Karstein Rystad, nr. 
530 

 Forslag til Trondheimsresolu-
sjonen linje 116: 

Innsendt 28.01.23 

H-14 Lars-Vegar Pettersen, 
delegat 363 

Fellesforbundet avd. 74 Endringsforslag Trondheims-
resolusjonen. Forslag: stryke 
linjene fra og med 26 til og 
med 33, og erstatte 

Innsendt 28.01.23 

H-15 Ola Floberg, nr. 130 leder Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening 

Linje 147. punkt 14. Linje 174 
endres 

Innsendt 28.01.23 

H-16 Arne Byrkjeflot, 
deltaker 79 

Trondhjem Kjemiske 
Industriarbeiderfor-
ening 

Linje 107 3. Dagens system 
med likestilling av alle formål 
når det gjelder tilgang til kraft 
og nett må endres slik at virk-
somhet som gir verdiskaping, 
samfunnsnytte og verdiskap-
ing prioriteres. Kraft fra land 
skal ikke brukes til elektrifiser-
ing av sokkelen, kryptovalyta 
og datasentraler. 

Innsendt 28.01.23 

H-17 Arne Byrkje-
flot, deltaker 79 
 

Trondhjem Kjemiske 
Industriarbeiderfor-
ening 

Trondheimsresolusjonen – 
endringsforslag på pensjon 
 

Innsendt 28.01.23 
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H-18 Linda Amundsen, nr. 

14  
Opplæringsansvarlig 
Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening 

Trondheimsresolusjonen, 
Linje 50. Punkt 3. Til å ha 
større evne til å inkludere 
flere med minoritetsbak-
grunn i alle ledd i organisa-
sjonene.  

Innsendt 28.01.23 

H-19 Johan Petter 
Andresen, delegat 20 
 

 linje 183. Nytt punkt 20 
Fagbevegelsen må prioritere 
arbeidstidsnedsettelse med 
full lønnskompensasjon. 

Innsendt 28.01.23 

H-20 Elisabeth Anethe 
Olsen 344 

Medl avd. 
007 plasstillitsvalgt-
hjelpepleier 

Solidaritet! Næring! Industri! 
Linje 90 

Innsendt 28.01.23 

H-21 Kjetil Sørbotten, nr. 
456 

Fagforbundet. Rødt 
Fauske 

Forslag til endringer 73,4 og 
74,6 

Innsendt 28.01.23 

H-22 John Thomas Suhr, 
nr. 444 

Avdelingslede Oslo / 
Akershus Handel og 
Kontor 

Nytt punkt 20 (linje 183) Innsendt 28.01.23 

H-23 Arne Byrkjeflot, 
deltaker 79 
 

Trondhjem Kjemiske 
Industriarbeiderfor-
ening 

Linje 73 Stryk storstilt. 
  
 

Innsendt 28.01.23 

H-24 Arne Byrkjeflot, 
deltaker 79 
 

Trondhjem Kjemiske 
Industriarbeiderfor-
ening 

Linje 73 
Sett in blått hydrogen 
 

Innsendt 28.01.23 

 
ANDRE FORSLAG (Forslag merket A) 

A-1 Tarjei Fiske Fjalestad 
(126) og Rainer 
Svartrapmo (447) 
 

Fagforbundet Teknisk 
Fagforening Trondheim 

Trondheimskonferansen 
mener at forbund og 
foreninger i offentlig sektor i 
større grad må engasjere seg i 
strømkampen. 

Innsendt 27.01.23 

A-2 Heidi Bjerga, delegat 
nummer 60 

HK / Rogaland SV En rettferdig asylpolitikk.  Innsendt 28.01.23 

A-3 Thina Aarsund, 
deltagernr. 5 
 

Rødt Nordland Om inkasso- og bankbran-
sjene etter koronapandemien, 
og i dyrtid. 

Innsendt 28.01.23 

A-4 Fredrik Winger-
Solvang  

Fellesforbundet avd. 
004 Oslo Transportarb-
eiderforening, nr. 411 

Feilklassifisering av arbeidere 
og kollektiv søksmålsrett 

Innsendt 28.01.23 

A-5 Nora Havstein Håp-
nes, deltakernummer 
211 Johanna Hauk-
anes Leivestad, 
deltakernummer 28 

HK-klubben i Natur og 
Ungdom 

Regjeringen må sette 
åpningsprosessen for 
gruvedrift på havbunnen på 
vent  
 

Innsendt 28.01.23 

A-6 Elisabeth Anethe 
Olsen 344 

Fagforbundet. (Medl 
avd 007 plasstillitsvalgt-
hjelpepleier) 

Sameksistens på havet! Innsendt 28.01.23 

A-7 Arne Bykjeflot, del-
taker 79, Boye 
Ullmann nr. 476,  

Trondhjem Kjemiske 
Industriarbeiderfor-
ening og 
Industriaksjonen 

Politisk kontroll med strøm-
prisen. Mobiliser til aksjons-
dagene 9. mars og 16. mars. 

Innsendt 28.01.23 

A-8 Karim Essahli, 116 Fagforbundet 
Trondheim 

Trondheims konferansen 
krever at regjeringen presser 
Israel for å trekke tilbake 
terrorstempling av de 6 
palestinske menneskerettig-
hets organisasjoner, stoppe 
den brutale behandlingen av 
motstanden mot okkupasjon. 

Innsendt 28.01.23 
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Motstand er ikke terror, det 
er en rettighet å kjempe mot 
okkupasjon, også i Palestina. 

A-9     

A-10     

A-11     

A-12     

A-13     

A-14     

A-15     

A-16     

A-17     

A-18     

A-19     

A-20     

 280 

Forslag nr. H-2  281 

Forslagsstiller: Roy Pedersen, Bygningsarbeidernes fagforening 282 

Linje 99 endres til: 283 

Nyheten om at EU ikke vil godta et toprissystem på strøm synliggjør at regjeringen må ta ACER og EUs 284 

energiunion ut av EØS-avtalen. 285 

Begrunnelse: Både Industriaksjonen og Alternativ Energikommisjon stiller offensive krav for politisk styring 286 

med vannkraft og strøm, men uten å ta standpunkt til EØS-avtalen. Med avklaringen fra EU hold kan det 287 

likevel skapes enighet om at ACER m.m. må ut av EØS.   288 

  289 

Linje 132 endres til: 290 

En universell velferdsstat er med på å utjevne forskjeller og er avgjørende for at folk kan stå i arbeid. I tillegg 291 

må «arbeidslinja» skrotes fordi den straffer de som ikke kan jobbe. 292 

Begrunnelse: Ikke riktig beskrivelse å knytte velferdsstaten til trepartssamarbeid som dessuten kan brukes til 293 

det motsatte, jf. en usosial pensjonsreform. I tillegg må konferansen si hva de mener om «arbeidslinja». 294 

  295 

Linje 181 og 181 strykes. 296 

Begrunnelse: En slik utredning foregår og skal etter planen være sluttført innen årets utgang. Om det er et 297 

poeng med flere utredninger kan en komme tilbake til. 298 

  299 

Linjene 194 og ut avsnittet omformuleres til følgende: 300 

1. til å mobilisere støtte i form av boikott, blokade og fanemarkeringer der virksomheter presser 301 

fagorganiserte for å frafalle krav om tariffavtale. 302 

2.  til å planlegge sympatistreik(er) før en eventuell slik streik. Adgangen til sympatistreik må gjøres lettere 303 

ved at fagbevegelsen selv bestemmer omfang og varighet, spesielt ved støtte til streik for tariffavtale. 304 

Klubber og fagforeninger må erklære vilje til sympatistreik der fagorganiserte slåss for tariffavtale. 305 

Begrunnelse: Avsnittet var litt vanskelig å forstå. Innholdet er ikke endret bortsett fra punktet om at 306 

fagbevegelsen selv må kunne bestemme omfang og lengde på en sympatistreik, der det for øvrig kan 307 

imøtekommes et forventet motkrav om varslingsfrist. 308 

  309 

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslagene ivaretatt 310 

Opprettholdelse av forslag 311 

………………………….. 312 

Vedtak: 313 

…………………… 314 

 315 

Forslag nr. H-3  316 
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Forslagsstiller: Ina Rangønes Libak, Rådgiver politikk og profesjon, Tlf: 95747738 / ina.libak@fo.no 317 

  318 

Ny tekst på linje 129: Vi må ha et paradigmeskifte i Arbeidslinja slik at fokuset blir på arbeidsinkludering og 319 

folk sin rett til arbeid, heller enn plikt til å jobbe og å holde ytelsene nede. Ingen blir friske av å få dårlig 320 

økonomi, men mange kan bli sykere. Et sikkerhetsnett som sikrer oss økonomisk hvis vi blir syke eller står 321 

uten jobb gjør oss alle tryggere i arbeidslivet. 322 

  323 

Ny tekst linje 130: Velferdssystemet vårt skal være trygt, åpent og tilgjengelig. Vi må sørge for åpningstider 324 

på Nav-kontorene og på telefon som sikrer at folk får brukt tjenestene. Alle skal ha rett til å snakke med et 325 

menneske hvis du ikke får god nok hjelp gjennom digital kontakt. 326 

  327 

Tilleggsforslag linje 133: Det må gjennomføres en tillitsreform i offentlig sektor slik at ansatte i velferdsstaten 328 

får brukt kompetansen sin til å hjelpe. 329 

  330 

Nytt kulepunkt linje 173: Gjennomføre et paradigmeskift i Arbeidslinja og styrke innsatsen på 331 

arbeidsinkludering 332 

Nytt kulepunkt linje 173: Sikre at Nav-kontorene og andre deler av velferdsstaten har åpningstider så folk kan 333 

bruke tjenestene 334 

Nytt kulepunkt linje 173: Gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor i samarbeid med partene i 335 

arbeidslivet 336 

 337 

Redaksjonskomiteens innstilling: Ivaretatt 338 

Opprettholdelse av forslag 339 

………………………….. 340 

Vedtak: 341 

…………………… 342 

 343 

Forslag nr. H-4  344 

Forslagsstiller: Anders Ekeland 345 

Endringsforslag - hoveduttalelse - utredning av KAF - KAF har vært "utredet". 346 

Pkt 9 i hoveduttalelsen lyder: 347 

9. Karbonavgift til fordeling (KAF) kan være et effektivt virkemiddel for å bremse klimaskadelige utslipp og få 348 

fart på grønn omstilling. KAF må utredes og vurderes innført i Norge og i samarbeid med andre land. 349 

Siden KAF ble "utredet" i 2022 - så er formuleringen ikke helt oppdatert. 350 

Forslag til ny tekst: 9. Etter oppfordring fra mange hold, også to ganger fra Trondheimskonferansen,  lovet 351 

regjeringen i statsbudsjett avtalen i desember 2022 at KAF skulle utredes. Et kort kapittel i statsbudsjettet for 352 

2023 var det regjeringen leverte. Det var ikke en utredning, men et rent partsinnlegg fra embetsverket som 353 

ikke bare var mot KAF, men klart viste at de ikke forsto KAF. Trondheimskonferansen slutter seg til kravet om 354 

en ny utredning hvor eksperter utenfor finansdepartementet som har kompetanse på KAF deltar. 355 

Kort bakgrunn:  356 

I tekstdelen av statsbudsjettet i fjor, de såkalte «verbalene», fikk SV igjennom at KAF skulle utredes. Dette 357 

var et krav som og Rødt og MDG også har fremmet i Stortinget tidligere. 358 

Punkt 47 i avtalen lød: «Stortinget ber regjeringen utrede en modell for omfordelende kompensasjon for 359 

økte miljøavgifter innen statsbudsjettet for 2023.» 360 

I merknadene, som også er en del av statsbudsjettet, ble det presisert at utredningen skulle inkludere en 361 

utredning av månedlig tilbakebetaling, at tilbakebetalingen skulle være «progressiv», dvs. gi mer til lave 362 

inntekter enn høye. I forslaget til årets statsbudsjett forelå utredningen, dvs. et eget tillegg på 9 sider, men 363 

de ni sidene var ingen saklig utredning, slik en må forvente at det norske embetsverket. 364 

mailto:ina.libak@fo.no
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Det var et rent partsinnlegg fra noen som ikke bare var uenig i at KAF er god klimapolitikk, men som 365 

åpenbart ikke (ville?) forstå KAF. Bunnpunktet i «utredningen» blir nådd når man påstår at det at alle får en 366 

helt lik andel av avgiftsinntektene «ikke er omfordelende». 367 

«Utredningen» hevder også at det er teknisk vanskelig betale direkte til folks bankkonto? Det i en tid hvor vi 368 

må bekrefte hvem vi er med «BankD» morgen, middag kveld? Hvor mange er som ikke har Vipps? Hvem ville 369 

ikke opprette en konto hvis man fikk en tusenlapp i måneden inn på den? At utredningen ikke holdt mål 370 

gjorde at SV i høst fikk et løfte  at det skal komme ny utredning i statsbudsjettet for 2024. 371 

Man fikk ikke presset regjeringen til å lage en utredning hvor eksterne eksperter skulle delta. Skal vi få den 372 

utredningen av KAF vi fortjener, så må det skapes et politisk press for dette. 373 

For en mer detaljert kritikk av «utredningen», se kronikken til Truls Gullowsen og Hallvard 374 

Birkeland, https://tinyurl.com/ingen-utredning 375 

For flere detaljer, bare ring/skriv. Mkh Anders Ekeland, telf: 95 17 54 67 376 

 377 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 378 

Opprettholdelse av forslag 379 

………………………….. 380 

Vedtak: 381 

…………………… 382 

 383 

Forslag nr. H-5  384 

Forslagsstiller: John-Peder Denstad, LO i Trondheim og omegn (nr. 90)+ 385 

1. Fagbevegelsen i krisetid. Nytt punkt 8, linje 61 386 

til å støtte initiativet fra styret i LO i Trondheim og omegn om å igangsette en dyrtidsaksjon, og oppfordrer 387 

fagforeningene om å tilslutte seg denne. 388 

 389 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 390 

Opprettholdelse av forslag 391 

………………………….. 392 

Vedtak: 393 

…………………… 394 

 395 

Forslag nr. H-6  396 

Forslagsstiller: Ida Østby (Deltager 526, NTL Ung Studentlaget Trøndelag) 397 

Jeg foreslår å legge til et krav på lista over krav til rødgrønn politikk, formulert slik: "Studiefinansieringen må 398 

knyttes til grunnbeløpet i folketrygden og økes til 2G slik at man kan være fulltidsstudent. 399 

 400 

Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen ivaretatt i ny tekst 401 

Opprettholdelse av forslag 402 

………………………….. 403 

Vedtak: 404 

…………………… 405 

 406 

Forslag nr. H-7  407 

Forslagsstiller: Thina Aarsund, deltagernr. 5 408 

Jeg foreslår et ekstra punkt til trondheimskonferansens19 krav for en rødgrønn politikk: 409 

linje 183 410 

20. Regjeringen skal legge til rette for å få utdanna flere helsearbeidere, og ikke basere fremtidig drift av 411 

https://tinyurl.com/ingen-utredning
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helsevesenet på import av arbeidskraft. Helsearbeidermangelen er global. Å tappe andre land for sårt 412 

trengte helsearbeidere er usolidarisk. 413 

 414 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 415 

Opprettholdelse av forslag 416 

………………………….. 417 

Vedtak: 418 

…………………… 419 

 420 

Forslag nr. H-8  421 

Forslagsstiller: John-Peder Denstad, LO i Trondheim og omegn (nr. 90) 422 

 423 

Nytt punkt 9, linje 61: i samarbeid med LOs lokalorganisasjoner å mobilisere til markering foran Stortinget 424 

9.mars og landsomfattende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for krav om politisk kontroll 425 

over krafta. 426 

 427 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med språklig endring i annet punkt 428 

Opprettholdelse av forslag 429 

………………………….. 430 

Vedtak: 431 

…………………… 432 

 433 

Forslag nr. H-9  434 

Forslagsstiller: Erik Hagen, Deltager Nr. 157, Oslo og Akershus NNN 435 

Endring av tekst, linje 90 i hoveduttalelsen. Siste ledd i setningen endres etter «arbeidsplasser» til: bedre 436 

mattrygghet og økt grad av selvforsyning. 437 

 438 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 439 

Opprettholdelse av forslag 440 

………………………….. 441 

Vedtak: 442 

…………………… 443 

 444 

Forslag nr. H-10  445 

Forslagsstiller: Mikael Christensen, Deltakernummer: 84, IKT Bransjens Fagforening 446 

Begge forslagene ses i sammenheng: 447 

Erstatt punkt 204 - 205  448 

“Erstattes EØS-avtalen med en likeverdig handelsavtale, kan vi kvitte oss med EU-direktiver om 449 

utstasjonering, tjenester og vikarbyråer” 450 

Erstattes med:  451 

“Erstattes EØS-avtalen med et likeverdig alternativ, kan vi jobbe solidarisk med fagforeninger på kontinentet 452 

for å bli kvitt EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer” 453 

 454 

Erstatt punkt 208 455 

“Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS” 456 

Erstattes med: 457 

“Trondheimskonferansen 2023 oppfordrer til fortsatt solidaritet med europeiske arbeidere” 458 
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 459 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke 460 

Opprettholdelse av forslag 461 

………………………….. 462 

Vedtak: 463 

…………………… 464 

 465 

Forslag nr. H-11  466 

Forslagsstiller: Arne Larsen NNN avd-7 Oslo og Akershus, nr. 275 467 

Jeg vil forslå en litt bedre innledning til del VI-pensjonsreformen. 468 

Grunnen er at punktet trenger litt bedre bakgrunnsinfo så de som ikke er i den indre pensjonssirkel bedre 469 

skal se hva pensjonsreformen egentlig dreier seg om. 470 

Ny linje mellom linje 210 og 211: 471 

«Pensjonsreformen ble innført i 2011, det nye regimet innebar bla. En radikal omlegging av folketrygden. 472 

Denne omleggingen rammer arbeidere i tunge yrker, som ofte ikke klarer å stå til pensjonsalder, særlig 473 

hardt» 474 

 475 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 476 

Opprettholdelse av forslag 477 

………………………….. 478 

Vedtak: 479 

…………………… 480 

 481 

Forslag nr. H-12  482 

Forslagsstiller: Erik J Jørgensen, nr. 243, Fellesforbundet avd. 765 483 

Linje 59, Pkt. 7 endres til: 484 

Til å møte framprovosert tvungen lønnsnemd med å videreføre streiken fram til endelig lov om tvungen 485 

lønnsnemd er behandlet av Stortinget, og ta initiativ til politisk streik og sympatiaksjoner der det ikke er reell 486 

fare for liv og helse. 487 

 488 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med tillegg 489 

Opprettholdelse av forslag 490 

………………………….. 491 

Vedtak: 492 

…………………… 493 

 494 

Forslag nr. H-13  495 

Forslagsstiller: Karstein Rystad, nr. 530 496 

Forslag til Trondheimsresolusjonen linje 116: 497 

7. Hurdalplattformens løfte om at ingen nye utenlandskabler skal etableres i denne stortingsperioden må 498 

også gjelde nye kabler til Danmark. 499 

 500 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke 501 

Opprettholdelse av forslag 502 

………………………….. 503 

Vedtak: 504 

…………………… 505 

 506 
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Forslag nr. H-14  507 

Forslagsstiller: Lars-Vegar Pettersen, delegat 363. Tlf: 48252691. Fellesforbundet avd. 74 508 

Endringsforslag Trondheimsresolusjonen. 509 

Forslag: stryke linjene fra og med 26 til og med 33, og erstatte med: 510 

I et arbeidsliv i stadig endring, hvor presset på ansatte, tillitsvalgte og den norske arbeidslivsmodellen bare 511 

blir større, må vi øke bevisstheten rundt disse utfordringene. Vi må øke bevisstheten om hva som er viktige 512 

trekk ved den nyliberale kapitalismen, og hvordan dette påvirker politikken, arbeidskjøperne, fagforeningene 513 

og tillitsvalgtes situasjon. Her kan nevnes privatisering, konkurranseutsetting, skattelette til de med mest, 514 

lavtlønnskonkurranse og sosial dumping, svekket pensjonsreform og endring av offentlige institusjoner hvor 515 

forvaltning blir til markedstvang, og der stadig nye EU-direktiv fratar folkevalgte makt bit for bit. Kort sagt en 516 

utvikling der en regulert kapitalisme (sosialdemokrati) erstattes av «fri flyt» (høyrepolitikk) med økte 517 

forskjeller, mer fattigdom og økt usikkerhet. 518 

 519 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres (språkvask) 520 

Opprettholdelse av forslag 521 

………………………….. 522 

Vedtak: 523 

…………………… 524 

 525 

Forslag nr. H-15  526 

Forslagsstiller: Ola Floberg, leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening, nr. 130 527 

Avsnittet:  528 

Linje 147. Trondheimskonferansen 2023 fremhever 19 krav for en rødgrønn politikk, punkt 14. Linje 174 529 

endres til: 530 

Kollektivtrafikk er en viktig del av norsk velferd og må styrkes og utvikles. Unntaksbestemmelsen i 531 

kollektivtrafikkforordningen skal benyttes for å ta tilbake kollektivtrafikken i offentlig egenregi. 532 

Anbudsregimet må avvikles for å sikre folkestyre og arbeiderdemokrati. 533 

Begrunnelse: 534 

Mer konkret og konsis om hva "unntaksbestemmelsen i kollektivtransportforordningen" betyr. Blir viktig i 535 

valgkampen i kommuner og fylker. 536 

 537 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 538 

Opprettholdelse av forslag 539 

………………………….. 540 

Vedtak: 541 

…………………… 542 

 543 

Forslag nr. H-16  544 

Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot, deltaker 79 545 

Linje 107 3. Dagens system med likestilling av alle formål når det gjelder tilgang til kraft og nett må endres 546 

slik at virksomhet som gir samfunnsnytte og verdiskaping prioriteres. Kraft fra land skal ikke brukes til 547 

elektrifisering av sokkelen og kryptovaluta. 548 

 549 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med endring (strøket «og datasentraler») 550 

Opprettholdelse av forslag 551 

………………………….. 552 

Vedtak: 553 

…………………… 554 
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 555 

Forslag nr. H-17  556 

Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot, deltaker 79 557 

  558 

Trondheimsresolusjonen – endringsforslag på pensjon 559 

Linje 211- Pensjonsreformen innføres gradvis og innføres for fullt fra de som fyller 67 i 2030, født i 560 

1963.  Samtidig erstattes minstepensjon gradvis av garantipensjonen. Det betyr at laveste pensjonsytelse vil 561 

gå ned med over 20 000 kr i året. For hvert år som går blir pensjonene lavere og ikke til å leve med for 562 

dagens ungdom. (tiltres med endringer) 563 

 564 

Linje 213- De foreslår å øke pensjonsalderen, både den laveste på 62 år og den på 67 år, delvis skjerme uføre 565 

fra levealdersjustering og la minstepensjonen følge prisstigninga. Men begge deler først fra 2031. I 566 

mellomtida skal enslige minstepensjonister få 20 000 mindre i årlig pensjon og uføre 8 år med nedjustert 567 

pensjon. (tiltres ikke) 568 

 569 

Linje 216-I det samordna oppgjøret i privat sektor i 2018 ble partene enige om å endre dagens AFP-ordning. 570 

Stat og arbeidskjøperne fikk gjennomslag for at deres bidrag ikke skulle øke. Derfor er det de som i dagens 571 

ordning får full AFP som skal betale for at flere skal komme in under ordningen. Bare et lite fåtall vil kunne få 572 

full AFP dersom kravet er 40 års opptjening i AFP-bedrifter. Samtidig utelukkes uføre fra ordningen. (tiltres 573 

ikke) 574 

 575 

Linje 220- I 2021 fjerna Solbergregjeringa plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Det er plikten til å 576 

fratre som beskytter samfunnet, den enkelte og kollegaers sikkerhet og helse og retten til samme pensjon 577 

som om de hadde jobbet fram til 67 år. (tiltres ikke) 578 

  579 

227 - Garantipensjonen økes til å bli lik minstepensjon og begge heves til minimum EUs fattigdomsgrense. 580 

(tiltres) 581 

230 – Foreslått ny AFP avvises dersom opptjeningstid ikke senkes til maks 20 år og uføre omfattes av 582 

ordningen (tiltres) 583 

231 – som også skiftes ut med og (tiltres) 584 

 585 

Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt 586 

Opprettholdelse av forslag 587 

………………………….. 588 

Vedtak: 589 

…………………… 590 

 591 

Forslag nr. H-18  592 

Forslagsstiller: Linda Amundsen, opplæringsansvarlig Oslo Sporveiers Arbeiderforening, nr. 14  593 

Linje 50. Punkt 3.  594 

Til å ha større evne til å inkludere flere med minoritetsbakgrunn i alle ledd i organisasjonene.  595 

Begrunnelse:  596 

Det er viktig å synliggjøre at ledelsen i de fleste organisasjonene ikke gjenspeiler mangfoldene i 597 

medlemsmassene. For å skape en mer inkluderende fagbevegelse er det viktig at alle ledd i organisasjonene 598 

gjenspeiler medlemsmassen, også de på leder og topp nivå.  599 

 600 

Redaksjonskomiteens innstilling: tiltres 601 

Opprettholdelse av forslag 602 

………………………….. 603 
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Vedtak: 604 

…………………… 605 

 606 

Forslag nr. H-19  607 

Forslagsstiller: Johan Petter Andresen, delegat 20 608 

linje 61. Nytt punkt 10 609 

til å prioritere krav om arbeidstidsnedsettelse med full lønnskompensasjon. 610 

 611 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med endring og flytting til «fagbevegelsen i krisetid» 612 

Opprettholdelse av forslag 613 

………………………….. 614 

Vedtak: 615 

…………………… 616 

 617 

Forslag nr. H-20  618 

Forslagsstiller: Elisabeth Anethe Olsen 344, (Medl avd 007 plasstillitsvalgt-hjelpepleier) 619 

Solidaritet! Næring! Industri! 620 

Linje 90 er direkte selvmotsigende om resolusjonen også skal inneholde vindkraft til havs uten at fiskeriene 621 

samtidig sikres hørt.  622 

 623 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke 624 

Opprettholdelse av forslag 625 

………………………….. 626 

Vedtak: 627 

…………………… 628 

 629 

Forslag nr. H-21  630 

Forslagsstiller: Kjetil Sørbotten, nr. 456 631 

 632 

Linje 73,4 633 

Dette er for upresist og samtidig for konkret. Produksjon av hydrogen brenselsceller med vannkraft vil være å 634 

kaste bort ⅔ av energien. Svært dårlig utnyttelse av vår rene energi.  Solenergi kan brukes til dette formålet, 635 

da man på den måten magasinerer solenergien. Allikevel vil virkningsgraden bli svært lav. Solceller har i dag 636 

en virkningsgrad på ca 20%. ⅓ av det blir ca 7%.  637 

Videre bør andre fornybare energikilder kanskje også inneholde forskning på thoriumkraftverk. Norge har 638 

den 3.største forekomsten av thorium i verden.  Det bør forskes på og utvikles saltsmeltereaktorer som er 639 

svært trygge og har mye mindre langlivet radioaktivt avfall. Den gir også anledning til å brenne avfall fra 640 

konvensjonelle kjernekraftverk. 641 

 642 

Forslag til endring: Satsing på bærekraftige fornybare energiformer som ikke kommer i konflikt med 643 

naturmangfold, naturnæring eller fører til naturtap, samt være i front når det gjelder forskning og utvikling 644 

av neste generasjons kjernereaktorer som eksempelvis, thorium saltsmeltereaktor. 645 

 646 

74,6. Storskala batteriproduksjon. Upresist.   Hvor mange batterifabrikker har vi plass til før vi har brukt opp 647 

energioverskuddet?   For mange vil sette energibalansen under press og føre til økte energipriser og kan 648 

presse fram naturødeleggende energiproduksjon Og hvem skal bygge dem? I dag er det finansakrobater som 649 

står for denne satsingen. Slettemoen, som står bak batterifabrikken på Mo, har gjort seg rik på 650 

aksjespekulasjon, enovamidler, statsgarantier og har nå flyttet til Sveits.  Er det sånne entreprenører vi vil ha 651 

til å forvalte det «grønne skiftet»? 652 
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 653 

Forslag til endring: Utvikling av kraftkrevende industri, som fks. batterifabrikker, innenfor det 654 

kraftoverskuddet vi til enhver tid har. 655 

 656 

Redaksjonskomiteens innstilling: Anses delvis ivaretatt 657 

Opprettholdelse av forslag 658 

………………………….. 659 

Vedtak: 660 

…………………… 661 

 662 

Forslag nr. H-22  663 

Forslagsstiller: John Thomas Suhr, Avdelingsleder Oslo/Akershus Handel og Kontor, nr. 444 664 

 665 

Nytt punkt 20 (linje 183): 666 

«Butikkansatte må bli omfattet av arbeidsmiljølovens forbud mot natt- og søndagsarbeid. For å bevare 667 

søndagen som felles fridag må unntakene strammes inn og lovgivingen faktisk håndheves.» 668 

 669 

Redaksjonskomiteens innstilling: tiltres 670 

Opprettholdelse av forslag 671 

………………………….. 672 

Vedtak: 673 

…………………… 674 

 675 

Forslag nr. H-23  676 

Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot, deltaker 79 677 

Linje 73 Stryk storstilt. 678 

  679 

Begrunnelse: Er for havvindsatsing for å sikre hjemmemarked for norsk industri. Er imot plan om 140 TWh 680 

havvind som ikke kan forenes med fiskeriene og som i hovedsak er strømeksport til EU og UK og som 681 

forutsetter høy strømpris. 682 

  683 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 684 

Opprettholdelse av forslag 685 

………………………….. 686 

Vedtak: 687 

…………………… 688 

 689 

Forslag nr. H-24  690 

Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot, deltaker 79 691 

Linje 73 692 

Sett in blått hydrogen 693 

 694 

Begrunnelse: Hydrogen med elektrolyse av strøm er bortkastet strøm. Blått hydrogen av gass med CCS er 695 

mye bedre og kan utvikle norsk industri. 696 

  697 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres 698 

Opprettholdelse av forslag 699 

………………………….. 700 
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Vedtak: 701 

…………………… 702 

 703 

 704 

ANDRE FORSLAG 705 

 706 

Forslag nr. A-1 707 

Forslagsstiller: Tarjei Fiske Fjalestad (126) og Rainer Svartrapmo (447) – Fagforbundet Teknisk Fagforening 708 

Trondheim 709 

 710 

Strømkampen krever større engasjement fra hele fagbevegelsen. 711 

 712 

Trondheimskonferansen oppfordrer foreninger og klubber i offentlig sektor, sammen med de i privat 713 

sektor, til å engasjere seg gjennom lokal-LO-ene for å få lagt press på regjeringspartiene. Det oppfordres 714 

videre til tilslutte seg eller bevilge penger til Industriaksjonen som er spydspissen i denne kampen. 715 

 716 

Vi ser få bidrag i debatten om krisa som foregår, men heller at kampen blir overlatt til LO-forbund i privat 717 

sektor.  718 

Medlemmer i offentlig er i like stor grad rammet av priskrisa. Dette angår både fritida og jobbene våre. Høy 719 

strømpris skader privatøkonomien og går ut over kjøpekrafta til hele laget. Arbeidsplassene i offentlig sektor 720 

er truet av høye strømkostnader: Bygningsmasse må ha energi til oppvarming og drift. I en allerede presset 721 

kommuneøkonomi er det nærliggende å tenke seg at de høye strømprisene får konsekvenser for bemanning 722 

og dermed også kvaliteten på tjenestene. Dette kan føre til privatiseringspress, og utgjør derfor en trussel 723 

mot velferdsstaten.  724 

 725 

Forbund og foreninger innenfor det offentlige må også ta trusselen om industridød på alvor. Lave 726 

energipriser har vært norsk industris største fortrinn siden vannkrafta ble bygd ut. Denne industrien har vært 727 

en viktig bærebjelke i den norske velferdsstaten. Om kraftkrevende industri flagger ut som følge av høye 728 

strømpriser, mister vi ikke bare viktige arbeidsplasser, men en stor del av velferdsstatens finansiering faller 729 

også bort.  730 

 731 

Det snakkes mye om solidaritet med Europa i debatten om strømpriser. Beskyldninger om egoisme og 732 

proteksjonisme er et forsøk på å avlede debatten fra dens egentlige kjerne: Krav om politisk kontroll over 733 

krafta. Kravet handler like lite om proteksjonisme i dag, som styring over krafta gjorde før energiloven trådte 734 

i kraft i 1991.  735 

 736 

Redaksjonskomiteens innstilling: Opprinnelig forslag ivaretatt i nytt forslag 737 

……………………… 738 

Opprettholdelse av forslag 739 

………………………….. 740 

Vedtak: 741 

…………………… 742 

 743 

Forslag nr. A-2 744 

Forslagsstiller: Heidi Bjerga, delegat nummer 60, HK / Rogaland SV 745 

 746 

En rettferdig asylpolitikk.  747 

I Norge lever en gruppe mennesker i en uverdig og uholdbar situasjon. De er ureturnerbare asylsøkere som 748 

har bodd på mottak årevis, noen over 20 år med livet på vent. De får ikke bli, men kan ikke returnere. De har 749 
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ikke rett til å arbeide, og har heller ikke rett til skolegang og utdanning. De får bare helsehjelp hvis 750 

situasjonen er livstruende, og hvis de flytter ut fra mottaket mister de den lille støtten de har til livsopphold.  751 

Disse menneskene lever et liv i limbo, uten håp om ei framtid for seg selv. 752 

 753 

8. januar ble Yemanedagen markert flere steder i landet. Initiativgruppen for markering av Yemanedagen 754 

2023 kommer fra organisasjonene Rettferdighet i asylpolitikken (RiA), Mennesker i Limbo (MiL), 755 

organisasjonen Awa United, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Norge Kristne Råd. 756 

Arrangementene de forskjellige steder støttes fra ulike parti og organisasjonar, fra LO, Norsk Folkehjelp til 757 

Kirkens Bymisjon og bispedømmer rundt om i landet. De kom med felles krav om et mer humant og 758 

rettferdig asylsystem.  759 

  760 

• Engangsløsningen må evalueres og utvides. 761 

• En ny varig løsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må vedtas med 5 års grense og 762 

være uavhengig av alder. 763 

• Til engangsløsningen er utvidet og en ny varig løsning er på plass må ureturnerbare få rett til 764 

grunnleggende menneskerettigheter. 765 

 766 

Trondheimskonferansen mener det må være en grense for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter i 767 

Norge, og stiller seg bak kravene fra arrangørene av Yemanedagen, om en mer human og rettferdig 768 

asylpolitikk 769 

 770 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med noen språklige endringer 771 

……………………… 772 

Opprettholdelse av forslag 773 

………………………….. 774 

Vedtak: 775 

…………………… 776 

 777 

Forslag nr. A-3 778 

Forslagsstiller: Thina Aarsund, Rødt Nordland, deltagernr. 5 779 

 780 

ØKENDE ØKONOMISK USIKKERHET I DAGENS DYRTID 781 

På tross av at antallet inkassosaker har gått ned med 15%, sammenlignet med 2021, har det vært en negativ 782 

trend blant aldersgruppen 18-25 år. Blant disse økte antallet inkassosaker i 2022 sammenlignet med fjoråret. 783 

Med strømpriskrise, renteøkning, økte leiepriser og høyere matpriser er økonomien allerede meget presset for 784 

mange av dagens unge og mange sliter med å holde seg ajóur med utgiftene. For mange kan det være 785 

nødvendig å måtte velge mellom å betale mat eller regninger.   786 

 787 

Ubetalte regninger som går til inkasso kan bli uhåndterlige i løpet av noen måneder, med store gebyrer og 788 

meget høye renter. I verste fall ender den ubetalte regningen som sak hos Namsmannen, og kan få store 789 

økonomiske konsekvenser i lang tid fremover, særlig dersom saken går så langt at en blir ilagt påleggstrekk.  790 

Personer som har påleggstrekk har ikke mulighet til å få delt opp forsikringer eller andre regninger, kan ikke 791 

tegne telefonabonnement o.l. De med påleggstrekk på lønn eller trygd får heller ikke kompensert de høye 792 

strømutgiftene (strømstøtte). 793 

 794 

I stadig mer usikre økonomiske tider er det nødvendig med tiltak som kan løfte og trygge de med en allerede 795 

usikker økonomi, ikke grave dem lenger ned i økonomiske problemer.  796 

Når det var stor økonomisk usikkerhet i 1991 fikk vi gjeldsordningsloven. Den må evalueres, og systemet 797 

oppgraderes, og det haster å få dette gjort. Namsmannsleddet må styrkes og tillegges gjeldsrådgivnings plikt i 798 

alle saker for slik å bistå gjeldsoffer til å finne gode løsninger. 799 

 800 
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 801 

Trondheimskonferansen mener:  802 

• at regjeringen må pålegge inkassobyråene å sette ned renten, og at løpende renter skal fryses der det 803 

ikke finnes betalingsevne.  804 

• at regjeringen får en fortgang i arbeidet med å sikre økonomien til de som har minst. 805 

 806 

Redaksjonskomiteens innstilling: Opprinnelig forslag ivaretatt i nytt forslag  807 

Opprettholdelse av forslag 808 

………………………….. 809 

Vedtak: 810 

…………………… 811 

 812 

Forslag nr. A-4 813 

Forslagsstiller: Fredrik Winger-Solvang, Fellesforbundet avd. 004 Oslo Transportarbeiderforening, nr. 411  814 

 815 

FEILKLASSIFISERING AV ARBEIDERE OG KOLLEKTIV SØKSMÅLSRETT 816 

 817 

Stadig flere arbeidsfolk er i dag feilklassifisert som selvstendige næringsdrivende, når de skulle ha vært 818 

klassifisert som arbeidstakere. Vi ser det i flere bransjer, både innenfor og utenfor Norges grenser. Det 819 

er et økende problem i transportbransjen, helsesektoren, renhold, landbruk, bygg og frisører. Det er 820 

knapt grenser for hvilke bransjer dette gjelder.  821 

 822 

Kyniske arbeidsgivere gjemmer seg bak argumenter om at arbeidstakerne ønsker «fleksibilitet», mens 823 

det er selskapene selv som får fleksibilitet på arbeidernes bekostning. For bedriften gir det mer 824 

fleksibilitet til å gjøre det vanskeligere for arbeidstakerne å organisere seg, og til å frarøve ansatte 825 

rettigheter. Dette fratar dem ikke bare innflytelse på viktige sider av arbeidssituasjonen sin, som priser, 826 

uniformering m.m, men også rettigheter og vern i lov- og trygdeverk.  827 

 828 

Arbeidsfolks rett til en solid og trygg tilknytning til arbeidslivet er under stadig press, enten det er 829 

innleie, små deltidsstillinger, midlertidige kontakter eller selvstendig næringsdrivende som skulle vært 830 

ansatte. Dette kan vi ikke akseptere!  831 

 832 

Regjeringen har foreslått endringer i loven som kan gjøre noe med dette problemet, der det viktigste er 833 

en omvendt bevisbyrde, der bedriftene må bevise at det er grunnlag for å ikke ansette. Men dette alene 834 

er ikke nok. Vi må ha en ytterligere styrking av lovgivningen, der vi går lenger enn det som er gjort med 835 

innleie-problematikken. For å få bukt med misbruket må fagforeningene ha rett til å gå til kollektivt 836 

søksmål mot bedrifter og gjennom dom tvinge dem til å ansette. Vi trenger en fullbyrdelsesdom som 837 

slår fast dette.  838 

 839 

En av fagbevegelsens viktigste oppgaver er å sørge for at folk skal ha trygge og forutsigbare jobber, og 840 

en reell mulighet til å organisere seg på arbeidsplassen. Det er det dette handler om. 841 

 842 

Redaksjonskomiteens innstilling: Opprinnelig forslag ivaretatt i nytt forslag 843 

……………………… 844 

Opprettholdelse av forslag 845 

………………………….. 846 

Vedtak: 847 

…………………… 848 
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 849 

Forslag nr. A-5 850 

Forslagsstiller: HK-klubben i Natur og Ungdom v/ undertegnede Nora Havstein Håpnes, deltakernummer 211 851 

Johanna Haukanes Leivestad, deltakernummer 28 852 

 853 

Regjeringen må sette åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen på vent  854 

Trondheimskonferansen 2023 slutter opp om at åpningsprosessen på gruvedrift på havbunnen settes på 855 

vent. Prosessen har gått for fort, og mangler en lokal forankring. Før man åpner for denne helt nye 856 

næringen, må kunnskapsgrunnlaget være tilstrekkelig og potensialet for en sirkulærøkonomisk 857 

mineralbruk utnyttes til det fulle.  858 

Regjeringen har foreslått å åpne et havområde tilsvarende 85% av Norges landareal for gruvedrift på 859 

havbunnen. Det er store kunnskapshull i utredningen og mange usikkerhetsmomenter for denne helt nye 860 

næringen som tilsier at prosessen er forhastet. Utslipp av kjemikalier, lys- og støyforurensing og oppvirvling 861 

av karbon lagret i bunnen er trusler mot økosystemet i dyphavet. Dette kan blant annet få videre 862 

konsekvenser for fiskerinæringen. Statlige faginstanser som Havforskningsinstituttet og Norges Geologiske 863 

Undersøkelser (NGU) er sterkt kritiske til grunnlaget som forslaget baseres på. Ny virksomhet må være 864 

basert på føre-var prinsipp og strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.  865 

Havbunnsmineraler risikerer å mangle et marked fordi det møter økende motstand fra flere land og store 866 

selskaper som vil vente på mer kunnskap. Her i Norge slår Equinor fast at de ikke lenger vil satse på 867 

gruvedrift på havbunnen på grunn av miljøkonsekvenser og manglende kunnskapsgrunnlag.  868 

Vi har allerede trygge og kjente metoder for å dekke mineralbehovet i fremtiden. Ifølge en rapport fra SINTEF 869 

kan også mineralbehovet reduseres med 58% frem til 2050 gjennom riktige teknologiske valg, resirkulering 870 

og gruver på land. Gruvedrift på havbunnen kan også innebære flere økonomiske risikoer, dersom utvinning 871 

på land uansett blir mer gunstig. Regjeringen må satse på en sirkulær mineralindustri for å sikre 872 

industriarbeidsplasser og mineraler til det grønne skiftet, fremfor å lene seg på havbunnsmineraler før 873 

virksomheten er moden nok.  874 

Gruvedrift på havbunnen er ikke klar for å se dagens lys. Fremtiden er sirkulær!  875 

 876 

Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes LO i Trondheim og Omegn 877 

……………………… 878 

Opprettholdelse av forslag 879 

………………………….. 880 

Vedtak: 881 

…………………… 882 

 883 

Forslag nr. A-6 884 

Forslagsstiller: Elisabeth Anethe Olsen 344, (Medl avd 007 plasstillitsvalgt-hjelpepleier) 885 

Sameksistens på havet! 886 

 887 

Norsk fiskerinæring er basert på fornybar biologisk produksjon. Fiskerne er grunnleggende avhengige av et 888 

rent og rikt hav i et sjøareal på om lag 2 mill. kvadratkilometer, tilsvarende mer enn seks ganger Norges 889 

landareal. 890 

 891 

Fiskerinæringa i Norge gir store ringvirkninger, og våre mer enn 10 000 fiskere bidrar til ytterligere 18 600 892 

årsverk (2020) 893 

 894 

Trondheimskonferansen forutsetter at nye marine og maritime satsinger til havs eller langs kysten bygger 895 

på tilstrekkelig god kunnskap for å unngå negative konsekvenser på naturmiljøet. Myndighetene må i 896 
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samspill og samarbeid med aktørene og gjennom konsekvensutredninger legge til rette for en 897 

arealeffektiv og god samordning av arealbruken. 898 

 899 

Redaksjonskomiteens innstilling: Delvis ivaretatt i nytt forslag 900 

……………………… 901 

Opprettholdelse av forslag 902 

………………………….. 903 

Vedtak: 904 

 905 

Forslag nr. A-7 906 

Forslagsstiller: Arne Bykjeflot, deltaker 79, Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening, Boye Ullmann nr. 907 

476, Industriaksjonen 908 

Politisk kontroll med strømprisen. Mobiliser til aksjonsdagene 9. mars og 16. mars. 909 

  910 

EUs børskontrollerte strømpriser er ikke til å leve med for husholdninger i et land der oppvarming er basert 911 

på strøm. Strømprisen er motoren i den dyrtida som skaper reallønnsnedgang og fattigdom. Strømprisen 912 

svekker kommuneøkonomien og dermed velferden. Strømprisen er også en utfordring for idrett, kultur og 913 

frivillig sektor. Vi ser at bedrifter legges ned, flyttes ut av landet og bedrifter tjener mer på å selge strøm enn 914 

å produsere. Strømprisene bremser videreutvikling av eksisterende bedrifter og hindrer nye prosjekt.  915 

 916 

Regjeringens satsing på fastprisavtaler har vist seg å ikke være en løsning for det store flertall av bedrifter. 917 

Økt arbeidsledighet og permitteringer blir resultatet. Det trengs et sterkt grunnplanspress for å presse 918 

regjering og storting til å skifte kurs og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen. 919 

 920 

• Løsriv norsk strømpris fra EUs børsstyrte strømmarked. 921 

• Reforhandle kabelavtalene med Tyskland og Storbritannia. Endre konsesjonsbetingelsen. 922 

• Ingen nettoeksport dersom magasinfylling faller under normalen for årstida. 923 

• Ingen elektrifisering av sokkelen fra landbasert strøm, kun med havvind 924 

 925 

Møt opp 9. og 16.mars 926 

  927 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres med tillegg av siste setning 928 

……………………… 929 

Opprettholdelse av forslag 930 

………………………….. 931 

Vedtak: 932 

…………………… 933 

 934 

Forslag nr. A-8 935 

Forslagsstiller: Karim Essahli, 116, Fagforbundet Trondheim 936 

Palestinerne trenger handling – ikke ord! Boikott Israel 937 

17.januar så utstedte Lemkin Institute for Genocide Prevention et «rødt flagg varsel» for mulig folkemord fra 938 

Israels side. Bakgrunnen er den nye svært høyreorienterte regjeringa i Israel og statsminister Netanyahu’s 939 

twitter-melding 28.desember i fjor hvor han skrev at «det jødiske folket har en eksklusiv og ubestridelig rett 940 

til alle områder av landet Israel» og at «regjeringen vil fremme og utvikle bosetting i alle deler av Israels land 941 

- i Galilea, Negev, Golan, Judea og Samaria».  942 

 943 

Lemkin Institute skriver: «Det israelske parlamentet har nå et flertall av religiøse og høyreorienterte 944 

lovgivere som alle står for en hard linje mot palestinerne. Denne regjeringen virker ekstremt innstilt på å 945 
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demontere Israels demokratiske institusjoner, som kanskje er det siste bolverket mot fremskyndelsen av 946 

det som har vært et sakte folkemord mot palestinere siden 1948.» 947 

 948 

Israel stemplet i oktober 2021 seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som terrororganisasjoner. 949 

Ni europeiske land har, i en felles uttalelse, sagt at Israel ikke har lagt fram nødvendige bevis for dette. Det er 950 

Israel som i flere tiår har terrorisert den palestinske befolkningen. Over ti tusen palestinere er drept de siste 951 

20 åra, mange av dem barn. Utallige er blitt lemlesta. Israel bryter folkeretten og utfører krigsforbrytelser 952 

mot palestinerne. Den nye regjeringa ser nå ut til å intensivere provokasjonene mot palestinerne for på den 953 

måten å skape motreaksjoner fra palestinerne som de igjen vil bruke for å «legitimere» nye angrep og 954 

annektere hele Vestbredden.  955 

 956 

Vi krever at Israel stopper den brutale behandlingen av motstanden mot okkupasjon. Motstand er ikke 957 

terror, det er en rettighet å kjempe mot okkupasjon, også i Palestina. For å forhindre det folkemordet som 958 

Lemkin Institute advarer om så må den norske regjeringa gå i fronten med å innføre sanksjoner mot Israel. 959 

Det er sterkt beklagelig at Norge stemte avholdende når FNs hovedforsamling vedtok at Israels okkupasjon 960 

skal granskes av den internasjonale domstolen i Haag (ICJ). 961 

 962 

Trondheimskonferansen krever: 963 

 964 

• Den norske regjeringa må kreve at Israel trekker tilbake terrorstemplinga 965 

• Stans folkemordet på palestinerne 966 

• Israels okkupasjon må opphøre 967 

• Boikott Israel – innfør sanksjoner nå 968 

 969 

Redaksjonskomiteens innstilling: Opprinnelig forslag ivaretatt i nytt forslag  970 

Opprettholdelse av forslag 971 

………………………….. 972 

Vedtak: 973 

…………………… 974 

 975 


